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AÇORES

GRANDE CIRCUITO 9 DIAS / 6 ILHAS

S. Miguel * Flores * Corvo * Faial * Pico * Terceira

11 a 19 Setembro 2021

Em pleno Oceano Atlântico, as ilhas dos Açores são uma lufada de vida e cor pela sua belíssima
vegetação tão característica… e não só. Dos coloridos impérios às profundezas do Algar do Carvão na
Ilha Terceira; da vegetação verdejante às grutas marinhas na Ilha das Flores; ou da insularidade da
Ilha do Corvo à movimentação de Ponta Delgada; iremos durante 9 dias partilhar consigo diversas
características e mistérios das belas ilhas açorianas e do seu povo. Uma viagem com tempo e sem
correrias, de forma a usufruir com toda a tranquilidade deste belo oásis em pleno Atlântico.

Itinerário:

1º Dia – 11 Setembro (Sáb.) – LISBOA / PONTA DELGADA (S. Miguel) - Lagoa do Fogo e Furnas
Comparência no aeroporto duas horas antes da partida. Formalidades de embarque assistidas
pelo/a guia OASIS que vos acompanhará durante toda a viagem e partida às 06h00 no voo S4 121.
Chegada pelas 07h25 a Ponta Delgada, assistência e transporte para o Hotel Marina Atlântico 4*,
onde tomaremos o pequeno-almoço e deixaremos as malas (quartos só disponíveis a partir das
15h00). Após o pequeno-almoço, saída de Ponta Delgada com destino às Furnas, com paragem nos
locais de maior interesse, nomeadamente nas Plantações de Chá, únicas na União Europeia, onde
poderemos aprender o processo de produção do chá, assim como provar algumas qualidades
produzidas, numa das suas fábricas. Paragem no Miradouro do Pico de Ferro, de onde se pode
observar uma paisagem deslumbrante da maior e mais antiga cratera vulcânica da ilha dentro da
qual está situado o Vale das Furnas. É um ambiente fantástico em que o colorido das flores se
mistura com uma exuberante vegetação, originária dos mais diversos continentes. Já no Vale das
Furnas, paragem na Lagoa das Furnas, tranquila e romântica lagoa, com o perfil gótico da Ermida
de Nossa Senhora das Vitórias, projetado nas águas, e que apresenta numa das suas margens
sulfataras vulcânicas, autênticas “cozinhas naturais” onde se cozinha o famoso cozido das caldeiras,
enterrado no solo em recipientes hermeticamente fechados. Uma vez nas Furnas, o almoço será
em restaurante local, tendo como iguaria o famoso “Cozido das Caldeiras”. Após do almoço, visita
do Parque Terra Nostra (entrada incluída), seguido de um rápido passeio nas “Caldeiras” onde
estão localizadas as fumarolas ou sulfataras. Trata-se de uma área de manifestações vulcânicas
diversas, de onde brotam géisers de água fervente e lama medicinal, sendo uma das mais
espetaculares a Caldeira Pero Botelho.
Retomaremos a Ponta Delgada, passando por Vila Franca do Campo, a primeira capital da ilha.
Regresso ao Hotel Marina Atlântico 4*. Check-in, jantar e alojamento.

2º Dia – 12 Setembro (Dom.) – S. MIGUEL - Sete Cidades e Estufas de Ananases
Pequeno-almoço no hotel. Saída de Ponta Delgada em direcção à zona mais ocidental da ilha, onde
as montanhas e lagoa das Sete Cidades estão situadas. Será feita uma pequena paragem no
miradouro da Vista do Rei, uma das mais importantes vistas panorâmicas da ilha, de onde se pode
observar a famosa lagoa, uma azul e uma verde, adormecida dentro de uma enorme cratera
vulcânica. Descida até à vila das Sete Cidades, um autêntico retrato da vida rural micaelense. O
almoço será servido em restaurante local. Após o almoço, regresso a Ponta Delgada através de uma
estrada de montanha, o que possibilita a vista sobre as belas paisagens da zona central da ilha. Nos
arredores da cidade faremos uma visita às estufas de ananás, para conhecer o modo peculiar como
esta fruta tropical é cultivada nos Açores, aproveitando também para saborear o famoso licor de
ananás (mediante disponibilidade do fornecedor). Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
http://www.oasistravel.net/
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3º Dia – 13 Setembro (Seg.) – PONTA DELGADA / FLORES
Pequeno-almoço no hotel e transporte para o aeroporto João Paulo II. Após as formalidades de
embarque, saída às 08h50 no voo SP 570 com destino à Ilha das Flores. Chegada às 10h55.
Assistência pelo guia local e saída em direcção ao norte da Ilha, com vistas panorâmicas de extrema
beleza, de frente para a ilha do Corvo e Vale da Fazenda (com a sua igreja e seus castelos de pedra).
Paragem no Miradouro dos Caimbros para observação da reserva de aves migratórias nos ilhéus da
Alagoa. Mais adiante, seguimos para norte passando pela Freguesia dos Cedros. É nesta zona alta da
ilha que a paisagem muda, dando lugar às montanhas cheias de musgo amarelo e laranja. De seguida,
descemos até a freguesia rural açoriana de Ponta Delgada onde se admira o modo de vida pastoril
dos habitantes locais e a sua emblemática baía. Continuamos até ao Farol de Albernáz, o farol mais
ocidental do arquipélago e da Europa. Regresso a Santa Cruz para almoço em restaurante local.
Após o almoço seguiremos para o centro da ilha, onde iremos visitar as lagoas. Seguimos em
direcção à costa Oeste, onde depois de várias paragens para fotografar do alto das montanhas,
descemos para a Fajã Grande até terminar a estrada no ponto mais a ocidente de toda a Europa
transitável. Neste local de frente para o oceano, lindíssimas cascatas escorrem as suas águas vindas
do cimo das falésias. No regresso, visita ao Miradouro do Portal e Rocha dos Bordões. De seguida, e
pela costa Sul, chegamos à vila das Lajes, onde se encontra o primeiro porto oceânico de quem
navega das Américas para Europa, e visita da Igreja Nossa Senhora do Rosário. De volta ao
caminho, numa estrada muito recortada entre vales e arvoredo, passamos pelas freguesias da Lomba
e Caveira até estarmos de regresso a Santa Cruz.
No final da visita, chegada ao Hotel Ocidental 3*. Jantar e alojamento.

4º Dia – 14 Setembro (Ter.) – FLORES / CORVO / FLORES
Pequeno-almoço no hotel e saída para visita à Ilha do Corvo. Transporte para o porto, para saída em
barco semirrígido para a ilha do Corvo. O passeio começa serpenteando a costa nordeste da ilha das
Flores em velocidade reduzida na reserva ambiental para avistamento de aves marinhas, passando
por lindíssimas cascatas, ilhéus, rochas de diferentes formações, grutas com lendas do tempo dos
descobrimentos, e a cor fantástica do azul oceânico dos Açores, seguindo depois em direcção à ilha
do Corvo. Após o desembarque na Vila Nova do Corvo vamos visitar a cratera conhecida como
Caldeirão, situada no topo da ilha, à qual acederemos em carrinhas de 9 lugares. No regresso,
passagem pelos miradouros, observando uma vista aérea sobre a vila. Depois da chegada ao centro
da vila deixamos o transporte para percorrer a pé a parte antiga com as suas ruas e canadas estreitas,
podendo fotografar os traços arquitetónicos e visitar o centro de interpretação ambiental. Almoço
em restaurante local. Após o almoço, e em horário a combinar com o skipper da embarcação, ida a
pé até ao cais de embarque para regresso à Ilha das Flores em barco semirrígido. Chegada à Ilha das
Flores e ao hotel. Jantar e alojamento.

5º Dia – 15 Setembro (Qua.) – FLORES / HORTA (Ilha Faial)
Pequeno-almoço no hotel e transporte para o aeroporto. Após as formalidades de embarque, saída
às 11h20 no voo SP 571 com destino à Horta. Chegada às 12h05. Assistência pelo guia local e
transporte para a cidade da Horta, para almoço em restaurante local. Após o almoço, visita a pé da
baixa da “Cidade Mar”, passando por diversos locais, nomeadamente o conhecido café “Peter”,
paragem obrigatória para todos os que chegam à ilha pelo mar, o Forte de Santa Cruz (séc. XVI)
actualmente transformado em hotel pertencente à rede das Pousada de Portugal, a Praça do Infante,
a Igreja de São Francisco (séc. XVI), Largo Duque D’ Ávila e Bolama, Colégio dos Jesuítas (Igreja Matriz
do Santíssimo Salvador, séc. XVI), o Museu da Horta, Câmara Municipal, Império dos Nobres
(séc.XVIII), Praça da República, Mercado Municipal, Avenida 25 de Abril, e a Marina da Horta, onde se
encontram as famosas pinturas murais feitas pelos que chegam de barco à Ilha.
Jantar e alojamento no Hotel Canal 4*.

6º Dia – 16 Setembro (Qui.) – HORTA / PICO / HORTA
Pequeno-almoço no hotel e transporte até ao cais da Horta. Partida em ferrie para travessia do canal
em direcção à Ilha do Pico. Após uma viagem de cerca de 20min., chegada à Madalena e início da
visita da ilha do Pico. A primeira paragem será nos Arcos do Cachorro, magníficas grutas
marinhas. Continuação pela zona dos “mistérios”, extensos campos de lava, até S. Roque onde se
encontra a antiga “Fábrica de Baleias”. A excursão continua através de estrada interior, atravessando
a ilha até à Lagoa do Capitão e depois até às Lajes. Paragem para almoço em restaurante local.

http://www.oasistravel.net/
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IRÃO, nos Trilhos da Antiga Pérsia 
Incluindo a Cidade Santa de MASHAD

5 a 15 Maio 2016

6º Dia – 16 Setembro (Qui.) – HORTA / PICO / HORTA (cont.)
Após o almoço, visita a este antigo centro baleeiro, primeiro local da ilha a ser povoado, incluindo a
visita ao Museu dos Baleeiros (entrada incluída). Regresso à Madalena pela estrada do sul,
visitando a Igreja de São Mateus e casa de rendas. Chegada ao cais e embarque no barco de
regresso à Ilha do Faial. Chegada ao hotel na Horta. Jantar e alojamento no hotel.

7º Dia – 17 Setembro (Sex.) – HORTA
Pequeno-almoço no hotel e saída por estrada junto ao mar, tendo como companheira a verdejante
Serra da Feteira até Castelo Branco. Continuação até ao Varadouro para pequeno passeio para
observação da magnífica baía com as suas termas e piscinas naturais. Passaremos pelo Parque
Florestal do Capelo, prosseguindo até à Ponta dos Capelinhos, onde a paisagem foi
completamente alterada e em que as casas e campos foram cobertas pelas cinzas vulcânicas da
erupção de 1957/58. Visita ao Centro de Interpretação dos Capelinhos (entrada incluída). De
seguida iremos até à Caldeira, na zona central da ilha, com 400 metros de profundidade e 2Kms de
diâmetro, rodeada de uma exuberante vegetação, a qual constitui um dos maiores atrativos da ilha
e está classificada como reserva natural. Descida até ao Miradouro da Espalamaca, magnífica vista
sobre a cidade da Horta e a sua marina e o promontório, constituído pelo Monte Queimado e
Monte da Guia. Almoço em restaurante local durante as visitas. No final da tarde, regresso ao
hotel. Jantar e alojamento.

8º Dia – 18 Setembro (Sáb.) – HORTA / TERCEIRA
Após o pequeno-almoço, transporte para o aeroporto. Após as formalidades de embarque, saída às
09h50 no voo SP 633 com destino à Ilha Terceira. Chegada às 10h30. Assistência pelo guia local e
transporte para o centro da cidade de Angra, onde faremos uma visita a pé pelo centro histórico
de Angra do Heroísmo, cidade Património Mundial da UNESCO desde 1983, passando pelos
principais locais de interesse da cidade como o Palácio dos Bettencourt, a Sé Catedral dos Açores
(visita condicionada aos horários), Convento da Esperança, Teatro Angrense, Palácio dos Capitães
Generais (entrada incluída), Jardim Duque da Terceira, Praça Velha, Câmara Municipal, Igreja da
Misericórdia e Marina de Angra do Heroísmo, com vista para a Fortaleza de S. João Batista. Almoço
em restaurante local. Seguiremos depois para o Hotel Terceira Mar 4* ou Hotel Azoris Angra
Garden 4*. Restante tarde livre. Jantar e alojamento no hotel.

9º Dia – 19 Setembro (Dom.) – TERCEIRA/ LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Saída da cidade de Angra Heroísmo em direção ao Monte Brasil.
Seguindo para o lado Este da ilha, passamos depois pelas freguesias da Ribeirinha, Serretinha,
Porto Judeu, onde teremos oportunidade de ver a Baía da Salga, Salgueiros, Porto Martins (com a
sua estância balnear) e Cabo da Praia, chegando depois à Praia da Vitória, para pequeno passeio a
pé, passando pela Matriz da Praia da Vitória. Continuamos a nossa viagem até à Serra do Facho
para desfrutarmos da magnífica vista para a cidade da Praia da Vitória. De seguida iremos até à
Serra do Cume para contemplar a bela paisagem da “Manta de Retalhos”. Paragem para almoço
em restaurante local. Depois do almoço, visitaremos a Igreja mais antiga da ilha. Dando
continuidade o nosso dia de exploração da Ilha Terceira, seguiremos pelo interior, onde
visitaremos o impressionante Algar do Carvão (entrada), as Furnas do Enxofre e alguns Tentaderos.
Prosseguimos em direção à freguesia dos Biscoitos, com uma visita à famosa zona balnear. No
caminho de regresso teremos ainda a oportunidade de passar nas Freguesias dos Altares, passando
na Lagoa do Negro e Lagoa das Patas, Doze Ribeiras, St. Bárbara e Cinco Ribeiras. No final da vistia,
transporte para o aeroporto. Após as formalidades de embarque, partida às 20h10 no voo S4 136
com destino a Lisboa. Chegada ao aeroporto de Lisboa às 23h30.

http://www.oasistravel.net/
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Preços por pessoa: Valor Base Taxas Valor Total Valor / Mês *

Em quarto DUPLO 2.121 € 119 € 2.240 € 160 €

Em 3ª cama 1.771 € 119 € 1.890 € 135 €

Suplemento quarto INDIVIDUAL 364 € 26 €

* = 14 mensalidades de 26 Fev.’21 a 31 Março’22, facilidade de pagamento válida para reservas até 26 Fevereiro 2021.
** = Desconto válido para pagamentos por cheque ou cartão de débito.

Nota: Todas as viagens “Selecções Oasis” podem ser pagas no dobro do número de meses, que à data da sua inscrição, faltarem para o seu início,
com a condição de 50% do valor total estar pago à data de partida, num mínimo de 6 mensalidades. Consulte-nos para informação detalhada.

Serviços incluídos:
✓ Passagem aérea Lisboa / Ponta Delgada / Flores / Horta / Terceira / Lisboa em voos regulares Sata, em classe

económica, incluindo o transporte de 1 mala de porão com peso até 23Kg;
✓ Taxas de aeroporto segurança e combustível (no valor de 119€, a reconfirmar à data de emissão);
✓ Assistência e transporte privativo aeroportos / hotéis / aeroportos;
✓ Transferes em todas as ilhas, conforme o descritivo;
✓ Todas as visitas mencionadas acompanhadas por guias locais;
✓ 8 noites de alojamento nos hotéis de 4* (3* na Ilha das Flores) mencionados ou similares, incluindo o pequeno-

almoço diário;
✓ Pensão completa (excepto refeições coincidentes com horários de voos) desde o almoço do 1º dia ao jantar do

penúltimo dia, num total de 16 refeições com bebidas incluídas, conforme descrito no programa;
✓ Travessia em barco semirrígido Ilha das Flores / Ilha do Corvo / Ilha das Flores;
✓ Travessia de ferry da Ilha do Faial até à Ilha do Pico e volta;
✓ Visitas e excursões de acordo com o itinerário, tendo o grupo um máximo de 25 passageiros;
✓ Entradas em todos os locais visitados no seu interior, conforme programa;
✓ Auriculares durante toda a viagem para facilitar a audição das explicações assegurando o distanciamento entre os

passageiros;
✓ Guia-acompanhante OASIS durante toda a viagem de/até Lisboa;
✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel abrangendo os habituais seguros de assistência e cancelamento

de viagem, e agora incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);
✓ Bolsa de viagem contendo documentação e livro de viagem OASIS com informação sobre os locais a visitar;
✓ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA à taxa em vigor à data de 21.09.2020;
✓ Gratificações a guias e motoristas.

Serviços não incluídos:
 Tudo o que não esteja mencionado como incluído no presente programa e outros extras ou despesas de carácter

pessoal, tais como telefonemas, minibar, lavandaria, bebidas para além das incluídas, etc.

Documentos necessários (para cidadão de nacionalidade portuguesa):
✓ Bilhete de identidade ou cartão de cidadão válidos à data da viagem.

http://www.oasistravel.net/
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NOTAS: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva, já que estão limitados ao MÁXIMO 25 PARTICIPANTES (e mín. 15). Os valores acima
apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas oscilações de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os
horários dos voos estão sujeitos a alteração por parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de
necessidade e os hotéis substituídos por outros da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a
entregar à OASIStravel a respectiva Ficha de Seguro devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes.
Condições de pagamento: Para usufruir do pagamento em mensalidades, deverão ser entregues no acto de inscrição os cheques pré-datados
correspondentes a todas as mensalidades. Caso não pretenda usufruir desta facilidade, os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma:
depósito mínimo de 20% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 90 dias antes da partida + restante pagamento até 30 dias antes da partida.
Às reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes reservas,
aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 6 Junho’21: 25€; de 7 Junho a 5 Julho’21: 25% do valor da viagem; de 6 a 19 Julho’21: 50% do
valor da viagem; de 20 Julho a 15 Agosto’21: 75% do valor da viagem; a partir de 16 Agosto’21 ou não comparência à data de partida: 100% do valor
da viagem. A estes valores serão acrescidos os custos de pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a forma de pagamento.
A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.

MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
(Fonte: www.worldweather.wmo.int )
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